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DE STEM VAN ZENDEREN
Website Zenderen: www.zenderen.nl
Contact Vox: tel. 06-51209141/e-mail: info@zenderen.nl
KERKBERICHTEN PAROCHIE O.L.V. ONBEVLEKT ONTVANGEN
30 januari 2021 – 6 februari 2021
Parochie Zenderen:
Parochiesecretariaat

tel. 06-81730704
e-mail: info@parochiezenderen.nl
Pastor: Ton van der Gulik
tel. 06-83992557
e-mail: pastor.vandergulik@gmail.com
Pastoraal werker: mevr. Anita Oosterik
tel. 06-23082418
e-mail: anita.oosterik@gmail.com
Coördinator bij overlijden: mevr. Lidy Wolbers
tel. 074-2661844

Van hart tot hart …
Onderzoek het leven samen;
er valt altijd iets nieuws te ontdekken.
Kerk openen/sluiten:
Van zondag 31 januari t/m zaterdag 6 februari:
zondag:
J. Maathuis
donderdag:
maandag:
H. Peper
vrijdag:
dinsdag:
J. Wolbers
zaterdag:
woensdag: H. Meulenkamp
Werkgroep onderhoud kerkhof:
Van zondag 31 januari t/m zaterdag 6 februari: groep 1/2

A./R. Wolbers
V. Kuipers
S. Elferink

Tubantia
Afgelopen week stond er in Tubantia een column van Theo Krabbe,
die veel stof heeft doen opwaaien bij parochiebesturen hier in Twente.
Ook wij hebben hier kennis van genomen. Gelukkig heeft de redactie
daags erna al een rectificatie geschreven en stonden er afgelopen
zaterdag meerdere ingeschreven brieven alsmede een artikel van de
redactie in de krant.
Het geld, dat parochianen via de actie kerkbalans aan de parochie schenkt,
blijft voor 91 % in de parochie, 9 % dragen wij af aan het bisdom.
Dit was een van de belangrijkste onwaarheden.
Daarnaast was er veel ophef over de kerksluitingen. Gelukkig hebben wij daar
in onze kleine parochie niet mee te maken en hopen we dat we als
zelfstandige parochie door kunnen gaan.
Ook stond er een artikel in Tubantia over de Stephanuskerken in Borne. Er
stond geschreven dat Zenderen geen Stephanuskerk zou hebben gehad, maar
dat is wel degelijk het geval. Een plaatsgenoot attendeerde ons hierop. De
Stephanuskerk stond op het huidige kerkhof aan de Oude Kerkweg en werd in
1798 in gebruik genomen. In 1948 is deze kerk afgebroken. Zenderen vormde
samen met Hertme één parochie, maar beschikte over twee kerken. In 1931
werd deze parochie gesplitst en kregen wij de naam Onze Lieve Vrouw
Onbevlekt Ontvangen. Bij de totstandkoming van de eigen parochie is
afgesproken dat de Karmelieten, die in 1855 naar Zenderen waren gekomen,
de pastoor zouden leveren om de eredienst te
verzorgen. Dit geschiedt tot op de dag van vandaag
en daar zijn we heel blij mee. Nadat de kerk aan de
Oude Kerkweg werd afgebroken, gingen de
parochianen kerken in de kloosterkerk, die in 1989
door de Karmelieten voor een symbolisch bedrag is
overgedragen aan de parochie.
Het parochiebestuur
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Dankbetuiging
Wij willen iedereen bedanken voor de kaarten,
bloemstukken, telefoontjes, steun en warmte, die we
hebben ontvangen na het overlijden van mijn
levenspartner, onze vader / Jan en opa.

Jan Kemna
Maritha Hoek-Ganzeboom
Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Beste mensen uit Zenderen,
In de week van 1 t/m 6 februari zou eigenlijk de collecte voor de
hersenstichting plaatsvinden.
I.v.m. de aangescherpte maatregelen komen de collectanten dit jaar niet bij u
aan de deur.
We proberen zoveel mogelijk de online collecte bus via WhatsApp door
Zenderen te laten gaan.
We hopen ook dit jaar op uw bijdrage, zodat onderzoek naar en behandeling
van hersenaandoeningen ook in deze tijd gewoon door kan gaan.
Geeft u ook? Dat kan door de QR-code onder dit bericht te scannen, of door
de link in WhatsApp aan te klikken, als u deze ontvangt. Alvast ontzettend
bedankt voor uw bijdrage.
Hartelijke groet, Gea Platenkamp, coördinator Hersenstichting Zenderen
Deze QR-code kunt u scannen
met een scanner-app op uw
telefoon. Bij nieuwe telefoons
werkt de fotocamera vaak al
als scanner. U kunt deze code
NIET scannen met de scanner
van uw bank-app.
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Coronaproof Levend Monopoly Spel
Wij als activiteitencommissie willen dolgraag weer alle activiteiten voor de
jeugd kunnen organiseren. Helaas is dat door de corona nu heel lastig.
Toch hebben we een activiteit kunnen bedenken voor de jeugd, die uiteraard
helemaal coronaproof geregeld is/wordt.
Dit is een Levend Monopoly Spel voor de kinderen tot en met 12 jaar.
Dit gaan wij organiseren op Zaterdag 20 februari 2021 vanaf 13:00 uur.
Je kunt je nu aanmelden via onderstaand
telefoonnummer. Stuur een appje met de voor- en
achternaam van het kind + de leeftijd. Er zitten geen
kosten aan deze activiteit verbonden, dus de kinderen
kunnen gratis meedoen. Je kunt je opgeven t/m maandag
8 februari 2021.
Datum:
Tijd:
Leeftijd:

Zaterdag 20 februari 2021
13:00 uur verzamelen bij ZV
t/m 12 jaar

De aanmeldingen kunnen geappt worden naar: 0624636310. (Pim Olthof)
Hopelijk tot zaterdag 20 februari. Wij hebben er zin in!
Met vriendelijke groet,
De Activiteitencommissie van Zenderen Vooruit.

Financiën: Parochiekerk
Kerkbalans
Bezoekgroep Parochie
Kerktelefoon
Onderhoud kerkhof
St. Behoud Kerkgebouw Zenderen
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NL24 RABO 0309 4227 36
NL37 RABO 0309 4073 70
NL86 RABO 0309 4894 23
NL39 RABO 0145 6802 58
NL35 RABO 0145 6447 31
NL51 RABO 0106 2487 66

